
                    Tema: Livet i fjæra                           JUNI 2015

Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen

Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke nr 23 1
Turdag

2
Sang og bevegelsesleker  
på fotballbanen 

Vi øver til sommerfesten

Grupper sammen med  
Blåbærbarna 

3.
Gruppedag 
 
Formingsaktivitet 
og språk

4
Turdag

Barna må leveres 
til kl 0900

            5
Gruppedag 

Formingsaktivitet, språk og 
sansemotorisk lek 

Uke nr 24   8.
Turdag

               9.
Sang og bevegelsesleker  
på fotballbanen 

Vi øver til sommerfesten

Grupper sammen med  
Blåbærbarna

10

SOMMERFEST

11
Turdag sammen 
med blåbærbarna 

12
Gruppedag 

Formingsaktivitet, språk og 
sansemotorisk lek 

Uke nr 25                15.
Gruppedag 

Grupper sammen med  
Blåbærbarna 

Bading  for 

               16.
Sang og bevegelsesleker  
på fotballbanen 

Grupper sammen med  
Blåbærbarna

 17.
Gruppedag 

                18.
Turdag sammen 
med blåbærbarna 

             19.
Sommeravslutning  og avslutning 
for Kristian 

Lekedag 

Uke nr 26 22
SOMMERFERIE – EGEN 
PLAN 

23
SOMMERFERIE – 
EGEN PLAN 

24
SOMMERFERIE – 
EGEN PLAN 

25
SOMMERFERIE 
– EGEN PLAN 

26
SOMMERFERIE – EGEN 
PLAN 



MÅNEDSBREV FOR SPURVENE

Hva har vi gjort forrige måned? Hva vil vi jobbe med denne måneden?

Vi har hatt flere flotte turer til sjøen hvor vi har funnet krabbe, reke, 
tangloppe, tang, blåskjell, hjerteskjell (med musling inni!) osv. I tillegg har 
vi vært ute i kajakkene. Vi har hatt samtaler med barna om flo og fjæra, 
boss,  hva som kan skje med dyrene om det ligger glasskår i fjæra, og hva 
som kan skje dersom vi tar med krabben til barnehagen. Respekt for 
dyrelivet er viktig. Vi har også hatt noen turer til høyden. Vi beveger oss i 
ulendt terreng, bruker slengdissen, fisker i gjørmedammen, leker rollelek, 
samarbeider og hjelper hverandre. Gullfiskene lever i beste velgående, og vi 
mater dem her dag. Vi kan ikke gi dem for mye mat, ikke ta hendene oppi 
bollen og vi kan ikke kose med dem.

På gruppedagene våre har vi hatt en rekke ulike aktiviteter. Vi har 
språkstimulerende aktiviteter i form av bøker, samtaler, spill, munnmotorisk 
lek(blåse bobler og fjær), eventyr mm. Ikke minst er vi bevisst vår egen 
språklige rolle i barnas hverdag. Vi har hatt en del sansemotorisk lek. Da 
masserer vi hverandre, vi ruller over hverandre fra side til side, og vi leker 
med sanse sand. Vi har hatt forming, og laget en rekke fisker. Motoriske 
leker og øvelser finner også sted i barnas hverdag, både grovmotorisk og 
finmotorisk. 

Vi har forberedt oss til 17 mai gjennom samtaler og samling. Vi har snakket 
om hvorfor vi feirer 17 mai, og øvet på sanger. I tillegg har vi hatt 17 mai 
feiring med leker, pølse og tog til omsorgsboligene. 

Vi har hatt fellessamling for haukene og mosebarna. Barna var aktivt 
deltagende i samlingen, og var utrolig flinke. Alle sammen var med å sang 
på sangene, og oppførte seg eksemplarisk. Vi er kjempestolt av dem!

Og ikke minst; har vi vært på en fantastisk tur til akvariet! Vi måtte ta buss, 
båt og gå inni i byen for å komme frem, og bare det var spennende for 
mange av barna. På akvariet så vi krokodiller, fisker, seler, reptiler, seler, 
hau og masse mer. Vi fikk også med oss sjøløve showet. Utrolig kjekt!

Vi nærmer oss for alvor sommerferie, og det gjenstår kun 3 uker 
før vi går inn i sommerferie uker. Vi skal avslutte prosjektet vårt 
om livet i fjæra. Det blir tid til litt flere turer til sjøen, hvor vi kan 
utforske området, og ha gode samtaler sammen med barna. Vi har 
sett på film om sjøstjerne, og andre ting fra sjøen. Så skal vi lage 
sjøstjerne/ting fra sjøen i trolldeig, og deretter skal vi male dem. 
Vi skal også snakke litt om fisker som yrke i noen av samlingene 
våre.  På ene turen til sjøen skal vi forhåpentligvis få tak i fisk, og 
sløye den sammen med barna ned ved fjæra. Deretter skal vi 
grille fisken, og ha den til lunsj. I tillegg skal vi skaffe blåskjell 
som vi skal koke. Slik vil barna få førstehåndserfaring med disse 
elementene. 

Vi skal fortsatt ha språk i fokus i hverdag og i gruppe aktivitet. I 
tillegg vil vi fremdeles ha en del sansemotorisk lek. Det blir også 
tid til sang og bevegelsesleker på fotballbanen. 

Vi skal ha sommeravslutning, og avslutning for Kristian ved 
slutten av perioden. Kristian skal dessverre slutte hos Spurvene, 
og i Skogen Barnehage. Månedens store happening, 
sommerfesten, er selvsagt viktig å få med seg også! Da blir det 
god mat, god underholdning, god stemning og en flott avslutning 
på året :) 

Det er også viktig for oss at de nye barn som skal begynne på 
spurvene fra høsten 2015 får en god overgang. Derfor har vi laget 
en plan hvor dise barna hospiterer og er med oss på gruppedager 
og turer. På denne måten får de muligheten til å bli kjent og trygg 
på barn og voksne på Spurvene. Barna som skal i grillhytten har 
allerede hatt «møte» sammen, hvor de har snakket litt om å 
begynne i grillhytten. Dette vil nok fortsette i tiden frem mot 
sommeren. 



Praktiske opplysninger:

 HUSK: Foreldremøte 2.6 kl. 1800

 HUSK: Dugnad 7.6

 HUSK: Sommerfest onsdag 10.6 kl. 15-18

 HUSK: å skrive dere opp på sommerfest listen for påmelding 

 HUSK: å merke alle klærne til barnet!

 HUSK: å sjekke hvilke klær barnet har. Barnet må ha nok skiftetøy, og 
tøy etter årstid. Fint om barnet har joggesko tilgjengelig i barnehagen. 
Dress og regntøy må være tilgjengelig i barnehagen.

 Dersom barnet skal på bading må dere ha med badetøy, armringer og bilsete. Bilsetet settes foran barnehagen, ved 
garderobene. Vi ønsker at dere blåser opp armringene før dere tar de med! Dersom barnet skal bade vil dere få beskjed. 

 Planer kan endre seg. Fint om dere er i barnehagen til ca 930, eller gir beskjed dersom dere blir senere. 

 Vi prøver å skrive dagen dag, og/eller fortelle noe om dagen som har vært. Spør oss gjerne hva vi har gjort ila dagen! 

 Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på!

 Takk for et godt samarbeid! Ønsker dere en riktig god sommer!





 


